
 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

 Attachment 7 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

 เขียนท่ี ...................................... 
 Written at 
 วนัท่ี...................เดือน................... พ.ศ...................... 
 Date       Month                  Year 

(1)  ขา้พเจา้................................................................................................................................................ สญัชาต.ิ.................................   
       I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี...................ถนน ..................................................ต  าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                   Road                                                  Tambol/Khwaeng                                      Amphur/Khet              
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณีย ์..............................................โทรศพัท.์...................................... 
Province                                                                                 Postal Code                                                 Tel.No.                                     
(2) เป็นผูถื้อหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง 
ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอินดสัเทรียล (PROSPECT) 
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)  

โดยถือหน่วยจ านวนทัง้สิน้รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................................เสียง  
Holding the total number of trust units,       units  and having the right to vote equal to                                         votes  
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint      
 ช่ือ....................................................................................................................................................... อาย.ุ...........................................ปี   
Name            age                                     years 
อยู่บา้นเลขท่ี...................ถนน ..................................................ต  าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                   Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet                                                 
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Province                                                                                 Postal Code                                                  

หรือ กรรมการอิสระ 
or Independent Director, namely 

 ช่ือ.........................................นางสาวผกาวลี เจียรสวสัดิว์ฒันา............................................................. อาย.ุ...................58....................ปี   
Name  .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age  ..................58..............years 
อยู่บา้นเลขท่ี....62/63.....ซอย.......อรรถการประสทิธ์ิ………..ถนน ...........-........ต  าบล/แขวง...........ทุง่มหาเมฆ.........อ าเภอ/เขต........สาธร........... 
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…                                              
จงัหวดั...................กรุงเทพมหานคร........................................รหสัไปรษณีย ์............10120............ 
Province................Bangkok................................................ Postal Code………….10120……..                                                 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ประจ าปี 
2565 ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอินดสัเทรียล ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the 2022 Annual General Meeting of Prospect Logistics and 
Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders will be held by way of electronic means (E-AGM) on April 
20, 2022. at 14:00 hrs., in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time 
and place thereof.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  

(4.1) วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์รอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the operating results of PROSPECT REIT for the fiscal year starting from 1st January 2021  
  to 31 December 2021. 

(4.2) วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 Agenda 2  To acknowledge the Financial Statements of PROSPECT REIT for the fiscal year ending 31 December 2021. 

(4.3)  วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 
   2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

 Agenda 3  To acknowledge the distribution of dividends to PROSPECT REIT Unitholders for the fiscal year ending 31 
   December 2021. 

(4.4)  วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ประจ าปี 2565 
 Agenda 4 To acknowledge the appointment of an auditors and the determination of the remuneration of an auditor of 
   PROSPECT REIT. 
 หมายเหต:ุ วาระท่ี 1 - 4 ขา้งตน้เป็นวาระเพ่ือพิจารณารบัทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสยีงลงคะแนน  
 Note: Agenda 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

(4.5)  วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 5 To consider other matters (if any) 

  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                                        To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                                     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์  
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 
voting be untrue and not my/our voting as the unit holders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ ้รบัมอบฉนัทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือน 
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

   ลงนาม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (                                 ) 

   ลงนาม/Signed                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
       (                                    ) 
หมายเหต/ุRemarks 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to 
many proxies for splitting votes.  
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

สิ่งที่แนบมาดว้ย 7 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฏในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต)์ 
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

 เขียนท่ี ...................................... 
 Written at 
 วนัท่ี...................เดือน................... พ.ศ...................... 
 Date                 Month                  Year 

(1)  ขา้พเจา้................................................................................................................................................ สญัชาต.ิ.................................   
       I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี...................ถนน ..................................................ต  าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                   Road                                                  Tambol/Khwaeng                                      Amphur/Khet              
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณีย ์..............................................โทรศพัท.์...................................... 
Province                                                                                 Postal Code                                                 Tel.No.                    

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์(Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
as a Custodian for       
ซึง่เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องเพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอินดสัเทรียล (PROSPECT) 
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)  

โดยถือหน่วยจ านวนทัง้สิน้รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................................เสียง  
Holding the total number of trust units,       units and having the right to vote equal to                                         votes  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint      
 ช่ือ....................................................................................................................................................... อาย.ุ...........................................ปี   
Name            age                                     years 
อยู่บา้นเลขท่ี...................ถนน ..................................................ต  าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                   Road                                                  Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet                                                 
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Province                                                                                 Postal Code                                                  

หรือ กรรมการอิสระ 
or Independent Director, namely 

 ช่ือ.........................................นางสาวผกาวลี เจียรสวสัดิว์ฒันา............................................................. อาย.ุ...................58....................ปี   
Name  .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age  ..................58..............years 
อยู่บา้นเลขท่ี....62/63.....ซอย.......อรรถการประสทิธ์ิ………..ถนน ...........-........ต  าบล/แขวง...........ทุง่มหาเมฆ.........อ าเภอ/เขต........สาธร........... 
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…                                              
จงัหวดั...................กรุงเทพมหานคร........................................รหสัไปรษณีย ์............10120............ 
Province................Bangkok................................................ Postal Code………….10120……..                                                 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 
2565 ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจิสตกิสแ์ละอินดสัเทรียล ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the 2022 Annual General Meeting of Prospect Logistics and 
Industrial Freehold &Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders will be held by way of electronic means (E-AGM) on April 20, 
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2022. at 14:00 hrs., in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and 
place thereof. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  

  มอบฉนัทะตามจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                                  To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote  

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                                  To grant the partial units as follows: 
  หน่วยทรสัต.์.............................................. หน่วย และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.......................................เสียง  
 trust units,            units and having the right to vote equal to                                      votes  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  
 

(4.1) วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์รอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the operating results of PROSPECT REIT for the fiscal year starting from 1st January 2021  
  to 31 December 2021. 

(4.2) วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 Agenda 2  To acknowledge the Financial Statements of PROSPECT REIT for the fiscal year ending 31 December 2021. 

(4.3)  วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 
   2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

 Agenda 3  To acknowledge the distribution of dividends to PROSPECT REIT Unitholders for the fiscal year ending 31 
   December 2021. 

(4.4)  วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ประจ าปี 2565 
 Agenda 4 To acknowledge the appointment of an auditors and the determination of the remuneration of an auditor of 
   PROSPECT REIT. 
 หมายเหต:ุ วาระท่ี 1 - 4 ขา้งตน้เป็นวาระเพ่ือพิจารณารบัทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสยีงลงคะแนน  
 Note: Agenda 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

(4.5)  วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 5 To consider other matters (if any) 

  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                                        To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                                     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์  
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 
voting be untrue and not my/our voting as the unit holders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ ้รบัมอบฉนัทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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(7) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถื้อหน่วยระบเุสียงลงคะแนน
โดยเฉพาะเจาะจงว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง 
In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the 
trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือน 
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

   ลงนาม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (                                 ) 

   ลงนาม/Signed                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
       (                                    ) 
หมายเหต/ุRemarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่านัน้ 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to 
several proxies for splitting votes. 
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